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 بگم که اون شب....  دیبا یبش یبزنه به سرت و عصبان نکهیلورا قبل از ا-
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 : دمیحرفشو تموم کنه و سرش داد کش نذاشتم

  

 ! ؟یبهم دروغ بگ یزیچ نیدرباره همچ یتونی! چطور مگمیواقعا م مو،یماس کشمتیم-

  

 رگام خشک شد. نکنه که من...  یبه ذهنم اومد و خون تو یفکر هی هوی

  

که بتونم باهاش جلوتو  یراه نیآسون تر کردمیلورا، اما اونموقع فکر ممنو ببخش -

 . میکه بچه دار بش نکهیا یکه منو ترک نکن رمیبگ
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ش به نظرم واقعا مسخره بود. معموال زنا  دهیاما ا گهیکه داره راستشو م دونستمیم

خودشون نگه دارن ازشون حامله  شیپولدار رو تور کنن و پ یمردها نکهیا یبرا

 برعکس شده بود. از  هیقض نباریاما ا شدنیم
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پشت سرم اومد که دستمو  عیسر مویپولم رو برداشتم. ماس فیبلند شدم و ک جام

شدم  نیو منتظرم باشه. سوار ماش نهیبراش تکون دادم تا بهش بفهمونم همونجا بش

داروخونه  هیتمانم بود راه افتادم. خداروشکر آپار کیکه نزد ییو به سمت مغازه ها

خونه  یپامو تو یخونه برگشتم. وقت هو ب دمیچک رو خر یبیکردم، ب دایاونجا پ

نشسته  رونیاز خونه زده بودم ب ینشسته بود که وقت ییهمونجا قایدق مویگذاشتم ماس

کردم  یگذاشتم و سع زیم یرو فمویاز جاش تکون نخورده بود. ک یمتر یلیبود و م

 لحن صدام رو کنترل کنم و مودبانه حرف بزنم: 

  

و شصت و پنج  صدیس دیبا یبهم گفت ،یدیمنو دزد مو،یماس یختیبهم ر مویتو زندگ-

نبود.  یبازم برات کاف نایاما همه ا یکرد دیرو تهد زانمیبمونم، جون عز شتیروز پ
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بچه  دیکه با یگرفت میسرخود تصم م،یزندگ یبه سر تا پا یکه گه بکش یگرفت میتصم

 اگر بفهمم  گم،یم یچ نیبخوب گوش کن ب موی. ُدن ماسمیدار بش
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خوابم منو  یتو یحت گهیو د کنمیرو ترک م یعوض یاالن تو نیحامله ام هم که

 . ینیبینم

  

 دنیصدام باال رفته بود و لحن حرف زدنم اصال مودبانه نبود بعد از شن گهید آخراش

فوت کرد. قبل  رونیبه ب یبلند یاز جاش بلند شد. نفسش رو با صدا مویحرفا ماس نیا

 بگه جلوش رو گرفتم و گفتم:  یزیدهنشو باز کنه و چ نکهیاز ا

  

 من هنوز حرفام تموم نشده. -

  

 کنارش گذشتم، به سمت پنجره رفتم و ادامه دادم:  از

https://www.instagram.com/filestar.ir/
https://t.me/joinchat/QwOVZTtI9htjODFk


                                                                                                             

4 | P a g e 

 در شبکــــه های اجتمـــاعی ما را دنبال کنـــید و هر مـــاه به قیــــد قرعــــه هدایای متفــــاوت دریافـــت کنیـــــد.      

  

 یلیسیس یاونو ببر ذارمی. نمینیبینم چوقتیه گهیمنو د یول ینیبچه ت رو بب ذارمیم-

 خودت  شیپ
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آرزو  شهیهم نکهیبا ا کنم،یو خودم بزرگش م ارمیم ایاون بچه رو به دن ؟یدیفهم

م از تو باعث بشه بچه  نهیک ذارمیسرش باشه اما نم یداشتم بچه م مادر و پدر باال

شده  لیتحم ایدن نیبه ا شیپدر عوض مینداره و بخاطر تصم یریتقص چیکه ه یگناهیب

  گم؟یم یچ یفهمی. مشمیم ایدن درما نیبزرگ بشه و براش بهتر یبا سخت

  

  ؟یچ یاگه حامله نباش-

  

 . ستادیبه طرفم اومد و مقابلم ا مویماس
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